
Her ser du et sammendrag af forløbets indhold: 

Mere digital faglitteratur 

Projekt Mere digital faglitteratur har arbejdet med, hvordan vi som biblioteker kan få adgang til 
meget af den litteratur, der efterhånden kommer i digital form. Vi har spurgt ud på 
bibliotekerne, hvad I mangler ift brugerhenvendelser, og ud fra det tilbyder vi derfor et 
LærAmok-forløb med udgangspunkt i Bibliotek.dk, Digital artikelservice og Videnskabelige 
artikler.  
Forløbet foregår som E-læring/LærAmok og kan gennemføres hvor som helst og når som 
helst. Der vil være en introduktion til hver licens samt opgaver som besvares individuelt. Som i 
tidligere gennemførte forløb dyster hver kommune mod hinanden, og der er fine præmier til 
den/de kommuner, som har den største procentvise gennemførelse. Som noget nyt vil der 
også være individuelle præmier, der fordeles ved lodtrækning mellem alle deltagere, der 
gennemfører hele forløbet.  

Alle tre forløb gøres tilgængelige den 11.12 2017 og kan løses helt frem til 26.1 2018. Herefter 
får vinderne direkte besked.  

Venlig hilsen 

Projektgruppen:  
Vibeke Nielsen, Kgl. Bibliotek; Lene Jensen, Aalborg Bibliotekerne; Morten Langkilde, 
Roskilde Bibliotekerne; Inger Andersen, Vejle bibliotekerne; Grete Halling og Lone Juul 
Pedersen, Herning Bibliotekerne 

 

Digital Artikelservice 

 

Digital Artikelservice er en nem og hurtig vej for slutbrugeren til digitaliserede artikler fra 
Statsbibliotekets omfattende samling af ca. 40.000 trykte danske tidsskrifter, spændende fra 
faglige artikler over specialmagasiner til mere folkelige udgivelser. 50 % af efterspørgslen er 
dog rettet mod ca. 300 faglige tidsskrifter. 
 
Ud over de til nationalbibliografien indekserede tidsskrifter har Digital Artikelservice betalt DBC 
for indekserering af 12 populære tidsskrifter. 



Tjenesten baseres på en rettighedsaftale mellem Statsbiblioteket og Copydan. Statsbiblioteket 
har via pligtafleveringen alle danske tidsskrifter i sin bestand. 
Servicen kræver at bibliotekerne tegner abonnement(2018 0,23 kr/borger). 

2 ud af 3 artikler leveres direkte i brugerens mailboks. Er artiklen allerede indscannet(pt. over 
60%) leveres den i løbet af få minutter, ellers på hverdage på under 24 timer og max. inden for 
2 hverdage 

Hvordan? 

DIgital Artikelservice er en integreret del af bibliotek.dk.  
Borgeren skal været logget ind for at kunne bruge tilbuddet. Der søges i overskrift, noter og 
emneord - ikke fuldtekst. 

Ved den enkelte artikel og det enkelte tidsskrift vil det være angivet, om digital kopi kan 
leveres. 
Når tidsskrift eller artikel er søgt frem, kommer man via "Vælg og bestil" frem til "Bestil kopi 
(digital eller printet)" 
Bemærk ?, som henviser brugeren til yderligere hjælp. 
Du kan med fordel vælge at søge via fanen Artikler for at begrænse dit søgeresultat, når du 
kun ønsker artikler. I fanebladet Artikler kan du afgrænse yderligere på artikeltype. 

Kort introduktionsvideo, til personalebrug: https://youtu.be/R_shJ_85CFw 

På ekurser.nu ligger en fin introfilm for publikum.  

Find mere her:  
https://www.statsbiblioteket.dk/forbiblioteker/digital-artikelservice/digital-artikelservice - her kan 
du se nyeste statistik for dit eget bibliotek. 

Her finder du også markedsføringsmateriale 

VIGTIGT: Alle opgaverne løses i bibliotek.dk med relevante fravalg(NOTA og materialer i 
punktskrift). Log ind på din personlige konto. Under Min side vælges Mine indstillinger og 
fravalg foretages. 

Opgaver: 

 Find artikler om et emne, der interesserer dig. Undersøg i hvilket omfang, du ville 
kunne bestille digitale artikelkopier. Bestil én af artiklerne. 

 Find en artikel om ulvehegn. Hvordan kan du se artiklen? 
1. Jeg kan kun bestille en digital kopi 
2. Jeg kan både bestille digital kopi, se den online på nettet og via DBCs webarkiv 
3. Jeg kan ikke skaffe den 

 Du skal via bibliotek.dk finde en artikel om akutteams fra tidsskriftet Sygeplejersken 
2017. Kan du det? 

1. Ja, jeg kan bestille en kopi via Digital artikelservice 

https://www.statsbiblioteket.dk/digital-artikelservice/abonnement
https://www.statsbiblioteket.dk/om-statsbiblioteket/digital-artikelservice
https://www.statsbiblioteket.dk/om-statsbiblioteket/digital-artikelservice
https://youtu.be/R_shJ_85CFw
http://www.ekurser.nu/kursus/348
https://www.statsbiblioteket.dk/forbiblioteker/digital-artikelservice/digital-artikelservice
https://www.statsbiblioteket.dk/digital-artikelservice/markedsforing


2. Ja, jeg kan både bestille via Digital artikelservice og se artiklen via link til 
Infomedia 

3. Ja, men jeg kan kun se artiklen via link til Infomedia 
4. Nej, det er ikke muligt at skaffe den 

 Find nyeste statistik over dit eget biblioteks brug af Digital Artikelservice 
 En gymnasieelev skal aflevere opgave i overmorgen om det gyldne snit. Alt er udlånt. 

Hvor mange danske tidsskriftartikler kan du finde til levering digitalt? 
1. 0-5 
2. 6-10 
3. 11-15 
4. ingen 

 Find artiklen "De unge forandrer måden, samfundet forandres på" fra Mandag Morgen 
2017. Du SKAL skaffe den Digital Artikelservice - hvilket format kan du få? 

1. Jeg kan få en digital kopi i min mailboks 
2. Jeg kan kun få en printet kopi via eget bibliotek 
3. Jeg kan ikke skaffe den 

 Der er udviklet en widget til brug på bibliotekernes website. Hvilken sportsgren er 
omtalt på denne? 

1. Bodybuilding 
2. Yoga 
3. Crossfit 

 

Videnskabelige artikler 

 

”Videnskabeligeartikler” er en tjeneste på bibliotek.dk, der giver alle biblioteksbrugere 
adgang til ca. 79.000 tidsskriftstitler og dermed flere millioner videnskabelige artikler. 
Adgangen omfatter tidsskrifter, som tidligere alene har været forbeholdt 
universitetsstuderende og forskningsansatte. 

Tjenesten er interessant for den almindelige private borger, som interesserer sig indgående for 
et emne, og som derfor ønsker at få indblik i de videnskabelige kilder om f.eks. medicin, 
naturvidenskab eller psykologi. Den er også interessant for f.eks. den tidligere studerende, 
som efter færdiggjort studie nu kan fortsætte med at holde sig fagligt ajour. 

Den nye tjeneste er for alle biblioteksbrugere, der efterspørger videnskabelige artikler til 
studieformål og privat. 

Hvem står bag servicen 
Tjenesten er udviklet i et samarbejde mellem Statsbiblioteket og DBC. Projektet er støttet af 



DEFF og Kulturstyrelsen (Center for Bibliotek, Medier og Digitalisering). Formålet er at give 
borgere nem adgang til viden, som ellers er forbeholdt universiteterne. 

Hvordan fungerer det? 
”Videnskabelige artikler” kan tilgås fra: 
Bibliotek.dk 

Det er et selvbetjeningssystem som bibliotek.dk, hvor brugeren kan fremsøge poster og afgive 
bestillinger. I bestillingsprocessen skal brugeren vælge bestilbibliotek og afhentningssted. 
Desuden skal brugeren logge på via sin konto på bestilbiblioteket. 

Bestillingen går til Det Kgl. Bibliotek, Aarhus, som downloader, udskriver og sender den 
bestilte artikel via kørselordningen. Efter 1-7 dage modtages en artikel på bestilbiblioteket. 
Den håndteres som andre fjernlånsbestillinger. 

Opsummering: 

 Bestil til afhentning på dit bibliotek 

 Du får besked fra dit bibliotek via sms, e-mail eller brev, når artiklen er modtaget. 

 Det tager mellem 4 og 10 hverdage 

Du kan maksimalt foretage 25 bestillinger pr. måned. 

Hvis du er studerende eller forsker, kan du downloade artiklerne direkte, hvis din 
uddannelsesinstitution har adgang. 

 
Søgetips. 

Du kan bruge CQL søgning f.eks. 

Søgning på ord i bestemt rækkefølge sættes i anførselstegn ”heart attack” 

*bruges i slutningen af et ord: wood* 

and, or og not er underforstået 

brug ti for ord i titler, fo for forfatternavne og vp for tidsskriftet navn. 

Læg mærke til kolon ved søgekoden 

Eksempler: 



ti:(Using the Job Demands Resources model to predict burnout and 
performance) fo:verbeke 

Her finder man nemt en artikel med en kendt titel og forfatter.  
 
vp:science volume:317 issue:5834 StartPage:111 
Hvis man kun har tidsskriftets navn, volume, sidetal og år. 
 
Creutzfeldt-Jakob år:[2015 TO 2020] 
Finder de nyeste forskningsartikler om Creutzfeldt-Jakob-sygdommen. 

Brug søgetips som står lige under søgefeltet og se mange flere søgetips. 

  

Kan alt leveres? 

Du bliver bedt om at finde Correspondence between Sophie Germain and Carl 
Friedrich Gauss. Det er til en opgave om matematik. Den findes i: Archive for 
History of exact Sciences. Bind 66. Hæfte 6, side 585-700 

Det viser sig, at Bind 66 er et temanummer, hvor det samlede indhold i hæftet er 
den ønskede artikel. Hele hæfter må ikke leveres elektronisk. Den kan altså ikke 
leveres. 

Opgaver: 

 Du vil gerne finde artikler om udviklingen af demokrati og biblioteksvæsen i Cape 
Town, Sydafrika. Hvordan søger du? Prøv at sætte dele af søgningen i anførselstegn 
og prøv uden. 

 Hvor mange tyske artikler er der fra 2017 om Fermats theorem? 
1. Færre end 7 
2. Flere end 7 

 Undersøg forskellen på det antal artikler du får, hvis du søger på ”British Medical 
Journal” eller hvis du søger på vp:”British Medical Journal”? 

 Hvordan finder du hurtigt artiklen: Reviewing South Africa's malaria elimination strategy 
(2012-2018): progress, challenges and priorities Raman, Jaishree I: Malaria journal, 
2016 

1. Bestiller artiklen via DANBIB? 
2. Bestiller artiklen via Videnskabelige Artikler? 
3. Finder den i Masterfile? 
4. Googler den? 

 Find artikler om Bipolar disorder af Krista Straarup Nielsen? Er der nogen på dansk? 
1. ja 
2. nej 

 Når du bestiller artikler fra videnskabelige artikler, hvordan får du dem så leveret? 
1. Pr. post direkte til døren? 



2. Elektronisk til din mail? 
3. Skal de hentes på biblioteket? 

 

Bibliotek.dk 

 

Dette læramok er udarbejdet ifm projekt Mere Digital Faglitteratur. Vi har derfor særlig fokus 
på, hvad der kan gøres og ikke gøres ift bestilling af digital litteratur.  
Det er ofte i Netpunkt og i bibliotek.dk, vi støder på at finde digital faglitteratur, men så opstår 
spørgsmålet - hvor meget er tilgængelig for brugeren? Dette er der ikke et klart svar på. Det 
afhænger af de enkelte bibliotekers adgang, aftalerne for de enkelte databaser og brugerens 
status som fx forsker, studerende eller almindelig folkebiblioteksbruger. Samtidig gives der i 
bibliotek.dk meget forskellige beskeder vedr. adgangsmulighederne. Det afhænger nemlig af 
hvilket bibliotek, der har materialet, og om brugeren er logget ind eller ej. Det vil vi her forsøge 
at komme rundt omkring i de nedenstående opgaver. 

Walk-in use 
Walk-in use betyder, at alle borgere har adgang til e-ressourcer ved fysisk at møde op på 
biblioteker, der har købt licensen. Det kan både være på folke- og forskningsbiblioteker, men 
dette tilbud fremgår ikke tydeligt på posterne i bibliotek.dk. De såkaldte lovbiblioteker kan 
vælge, at det kun er et sted de giver offentlig adgang og ikke på hele campusområdet. 
På nogle biblioteker kræver Walk-in use, at borgeren opretter sig som låner. 

Bestilling af kopier fra e-ressourcer 
En mulighed er, at biblioteker kan bestille printkopier af enkeltsider fra e-ressourcer hos 
hinanden. Men her kan det ikke gøres fra bibliotek.dk, og det er ikke noget den enkelte bruger 
selv kan gøre. Det kræver dog, at brugeren ved præcis, hvilke sider, kapitler etc. som ønskes, 
og i nogle tilfælde kan brugeren se indholdsfortegnelser af værkerne i bibliotek.dk. Vi kan så 
som bibliotekspersonale bestille kopier fra biblioteket, der har licensen, via Netpunkt. Det er 
forskelligt, hvor mange sider de enkelte biblioteker tilbyder, og det kan også afhænge af 
licensaftalen for den enkelte e-ressource. 

DBC Webarkiv 
DBC har etableret et arkiv over de danske netpublikationer, som er frit tilgængelige, og som 
registreres til den danske nationalbibliografi. Her kan man bl.a finde e-publikationer, som ellers 
ikke mere er tilgængelige på den oprindelige hjemmeside, fordi den er fjernet eller 
omstruktureret. Arkivet er offentligt og gratis tilgængeligt, men slutbrugerne kan ikke søge 
direkte DBC Webarkivet, så adgangen til de arkiverede dokumenter sker via bibliotek.dk. 



Kort introduktionsvideo til personalebrug: https://youtu.be/C-8e712fNCA 

Opgaver: 

 Opret en profil på bibliotek.dk. Tilknyt alle dine lånerkort under favoritbiblioteker. Opret 
dig evt som låner ved det Kongelige bibliotek og tilknyt et af deres biblioteker til dine 
favoritbiblioteker. 

 Der findes mange ebøger og lydbøger fra Nota på bibliotek.dk, men de kan kun 
bestilles, hvis du er bruger hos Nota og dermed har en form for syns- eller 
læsehandicap. Hvordan kan du undgå at få vist digitale materialer fra Nota i 
søgeresultatet? 

1. Jeg søger og bagefter filtrerer jeg på målgruppe. 
2. Jeg logger på og ændrer mine indstillinger i ”Fravalg af materiale” til ikke at vise 

resultater fra Nota. 
 Find e-bogen ”Nutritional and analytical approaches of gluten-free diet in celiac 

disease”. Kan du få adgang til denne hjemmefra som almindelig folkebibliotekslåner på 
Det Kongelige Bibliotek? 

1. Nej jeg skal være tilknyttet uddannelser, der bruger Det Kongelige Bibliotek som 
uddannelses/forskningsbibliotek 

2. Ja, uanset hvor jeg bor, bare jeg er låner ved Det Kongelige Bibliotek. 
 Kan du få adgang til ovenstående titel ved fysisk at gå ind på RUC? 

1. Ja, hvis jeg er låner på Det Kongelige Bibliotek. 
2. Nej, med mindre jeg er studerende på RUC 

 Kan du via bibliotek.dk få adgang til indholdsfortegnelsen/kapiteloversigt på titlen fra 
spørgsmål 2? 

1. Ja 
2. Nej 

 Kan du som bruger bestille en kopi af kapitlet ”Techniques for Analyzing Gluten” s 29-
46 hos Det Kongelige Bibliotek i København? 

1. Ja, jeg kan bestille via posten fra det Kongelige Bibliotek, Aarhus og angive 
sideantal. 

2. Nej, det skal bestilles via Netpunkt af folkebibliotekets personale, så er det til 
gengæld gratis. 

 Find nyeste udgave af e-bogen ”Celleforandringer på livmoderhalsen.”. Hvordan kan du 
få adgang til denne publikation 

1. Jeg kan bestille fysisk udgave via mit favoritbibliotek 
2. Jeg kan få den i pdf-udgave ved enten at trykke på Bestil-knappen, via DBC 

Webarkiv eller ved at klikke på i posten på Adgang: ”pdf-format” 

 

https://youtu.be/C-8e712fNCA

